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רבי נח חיים צבי ברלין זצ״ל
אב״ד ג׳ ק׳׳ק אה׳׳ו
נולד בק״ק פיורדא בשנת חצ״ד ,לאביו הגאון רבי אברהם מאיר ברלין זצ״ל ,נכד
הקדוש דבי כענדיט בעל ״שתי הלחם״ זצ״ל ,בצעירותו למד תורה אצל אביו באשר
כותב בהקדמה לספרו ״עצי ארזים״ :״ ...הוא גדלני על ברכי תורה ומיום עמדנו על
דעתינו אני ואחי הרב הג׳ מהור״ר אריה ליב אב״ד דק״ק באמבערג ואח״כ בק״ק
קאפפל לא פסקה ישיבה מעל שולחנו...״.
בשנת תקכ״ה נתמנה להיות דיין ומורה צדק בעיר מולדתו פיורדא ,ואחר זמן
נתקבל לראב״ד בעיר ברייט וק״ק פייערשטארף ,ומשם נתקבל לאב״ד בקהלת
מגנצא ,שם הקים ישיבה גדולה כאשר כותב בהקדמת ספרו ״עצי ארזים״ :״ ...ואתן
לה׳ הודאה על חלקי לוהרבה גבולי בתלמידים הגונים בחורים נחמדים חשובים
וספונים ללמדם קשת חצי גבור שנונים וחפץ ה׳ בידי יצלח להשים מגמת פני
קדימה ,בכל לימוד הישיבח שחדודו קודם לליבונו ופלפול התלמידים בחכמה לרדת
כיוון לפוף דעתם של רבותינו...״.
באשר עזב הגאון דבי רפאל הכהן זצ״ל בעל ״ושב הכהן״ את רבנות ג׳ הקהלות
אה״ו )אלטונא המבורג וואנזבעק( עמדו לבחירה שבעה מגדולי ישראל להתקבל
לרבנות קהלות קדושות אלו ונבחר ע״פ רוב ריעות חגאון רבי נח חיים צבי ברלין
זצ״ל בשנת עצ״ת ה׳ היא תקום ,והגיע לשם ביום ב״ב מרחשון תק״ס ,ונתפרסם
שמו בעולם לאחד מגדולי הדור ההוא.
בשו״ת ״חוט המשולש״ ח״א סי׳ ט׳ כותב אליו הגאון רבי חיים מוואלאזין זצ״ל
בהערצה גדולה מאד :״ ...לנבור הוד הדרת ידיד ה׳ וידיד נפשי ,הרב הגאון הגדול
בדורו ,רבים שתו רבים ישתו מי בארו ,פאר הדוד ואורו ,זיו הודו והדרו ,נ״י ע״ה
פ״ה כבוד קש״ח ...לעדן עצי אלמוגים וארזים ,אשר כבר הסתופפו בצלו הנאה
לעולם ,ועוד נייחל להתבשם בעצי בשמיו ,אשר עדן לא זבינו לריחם במדינתינו...
והן עתה נתחזקחי בד״ק מאשר יקר בעיני דעתו כדעת אחד מן הראשונים ז״ל...
ולתשובת כת״ר אצפה להראות לי דרך הישר כי בו הפצתי...״.
היה חתן הגאון רבי אליהו דוב משוואבך זצ״ל בן בתו של הגאון רבי אברהם
בדודא זצ״ל מפרנקפורט דמיין.
נלב״ע ביום א׳ ג׳ אדר שני תקס״ב.
חיבר ספריו הנודעים ״עצי אלמוגים״ ,והוא כרך גדול ביאור על הלכות נטילת
ידים ,עירובי הצירות ,ושניות לעריות ,״עצי ארזים״ והוא חיבור גדול על טור ושלחן
ערוך אבן העזר ,״מעין החכמה״ על תרי״ג מצות ,שנדפס ע״י תלמידו המובחק רבי
שמשון וואלף היירנהיים זצ״ל.
מדברי התשובה שבספר ״חוט המשולש״ שהובא לעיל נראה שהיה לו עוד חיבור
שנקרא ״עצי בשמים״ שלא נתפרסם ,שכן כתב ״ ...ועוד נייהל להתבשם בעצי
בשמיו אשר עדן לא זכינו לריחם במדינתינו...״.
עוד נמצאים ממנו חידושים בספר שו״ת ״אבני קדש״ סי׳ י״ח כ״ז ,ופירושים
במחזורים רעדלהיים )מערבית יום ב׳ דפפח על פייט אור יום הנף(.
להלן אנו מדפיסים ממנו תשובה בכת״י הנמצא באוצר ב״ק אדמו״ר שליט״א
מס׳ .680
התשובה ממוענת להגאון רבי שלמה הכהן זצ״ל בהגאון רבי משולם זלמן הכהן
זצ״ל ,אב״ד שנייטוך ומרגנטהיים וצילץ ,ובסופו כותב אליו אודות השתדלותו על
רבנות במדינת ברייט.
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בענין שהה עשר שנים בלי בנים
בם״ד י״ז םיון תקנ׳׳ז לפ״ק במענץ
מאלקי המערכות ,רב ברכות ,שמורות ובכל ערוכות לה״ה מאהבי וידיד נפשי הרב המאור
הגדול ,מעוז ומגדול ,המופלא ותמופלג בתורה ,משיב מלחמה שערה ,בלקה ובםברא ישרה
כ״ש מפארי׳]ם[ כמהור״ר שלמה הכהן נר״ו יאיר
ר״ב יז״ל
אל נא יחד בעיני דפ״מ ]רום פאר מעלתו[ איחור תשובתי על כתבו הערב אלי מן י״ד בחדש העבר,
כי מן השמי׳]ם[ עכבוני כי ראשית חדש חנ״ל הגיעני פחד אויב מגור מסביב ,אשר בגלל חדבר הזה
נתבטל התמיד מן בני הישיבה המבקשים תפקידם בלימור הרת בהתחלת הזמן ,עד אשר חשקיף ה׳
ממרום קדשו לשפות שלו׳]ם[ בין מלכי האדמה ומברכתו יבורך עמו בכלי המחזיק ברכה והשלמנו עד
סמוך לחג עצרת העבר ,ואף גם עתה לא נחתי ולא שקטתי מטרדות ענייני הקהלה בדקיה וצרכי
הגלילות המה הדהיבוני לא נתנוני לעיין כל העורך בדברי קדשו כאשר אותה נפשי ,אכן הנם
שמורי׳]ם[ וגנוזים באוצרי ,עד אשר אגיע בםייעתא דשמיא לאותן ההלכות אשר דבר בהמה אז אשית
עיני אליה׳]ם[ כפי המצטרך ,אכן דרכי בכל החידושי׳]ם[ והאיגרות הבאי׳]ם[ אלי מרבני וגאוני זמנינו
באותן ההלכות אשר אצפה להגיע לתכלית׳]ם[ בזמני׳]ם[ הבאי׳]ם[ לקראתינו בם״ד להיותם אצורים
תחת ידי עד העת ההיא.
אכן בדבר הנוגע לפםק הלכה עיינתי בקצות דבריו ושלא להוציא נייר הלק אודיעהו בי את
אשר העלה בשכלו ורעיונו הזך להסכים עם הפוםקי']ם[ שאף להדרי']ם[ בח״ל ואין בדעת']ם[
לעלות כל ימיהם לאדמת הקודש שייך דין זה בשהה י׳ שני׳]ם[ ולא ילדה דעתי מסכמת
להלכה ולמעשה בשגם שמהברי הש״ע לא הזכירו דעת החולקי׳]ם[ ,אף בי גם זת בעיני יפלא
להשמיטו גם דין זה שאין ישיבת ה״ל עולה למי שנםע לא״י שאינו מונה אלא מעת הגיעו
לשמה.
אכן מ״ש רפ׳׳מ הרב נר״ו ביישוב ק׳]ושית[ התום׳ אשמעת׳]א[ דהוא אומר מינה איננו נכון
בעיני מכמה טעמים כי את אשר הבי׳]א[ רפ״מ ראי׳]ה[ מתשוב׳]ת[ הר״ן דאיהי נמי מצוד,
קעבדא ולכן גם בדיד׳]ה[ י״ל רלא זכי׳]א[ להבנות הנה מהנאמר על הגליון שבתשוב׳]ה[ הנ״ל
דמצוה דיד׳]ה[ היא שמבלעדה לא יכול האיש לקיי׳]ם[ המצוה א״כ יש סתיר׳]ה[ לדבריו
דאפי׳ באה בטענה שתרצה לקיי׳]ם[ המצוד ,כיון דמצוה דיד׳]ה[ אינו כ״א לתא דידי׳]ה[ אין
לתלות העונש בה וטפי הו״ל לאתויי מלשון התום׳ בגיטין רף מ״א דגם באשה אע״ג דלא
מיפקדא אעשה דפרו ורבו מ״מ עשה דדברי קבלה לשבת יצרה שייך בה ,אך גם בזה נ״ל כיון
דעונש דידי׳]ה[ המור שמחריב בעשה דאוריית׳]א[ תלינן העוגש בו ולא בה ,וכן מ״ש ליישב
בזה ק׳]ושית[ התום׳ ולפרש דמיירי בכה׳׳ג שהיא רוצה לקיי׳]ם[ המצוה ולכן אי לאו האי
טעמא דאיהו לא קיפ לי׳]ה[ לית לה כתוב׳]ה[ נ״ל דע״כ לית׳]א[ דאכתי אפי׳ בלא טעמא
ראיהו לא קים לי׳]ה[ תהי׳]ה[ נאמנת במגו דאמרה לא איכפת לה במצוה שאז הדין דיוצי׳]א[
ויתן כתוב׳]ה[ ,א״ו כמ״ש דלעולם לא תלינן העוגש בדידה או דלא מיירי בכה׳׳ג ,אך כל זה
אינו מפסיד למה שרצה ליישב בזה לשון רש״י הם עקורי׳]ם[ בלשון רבי׳]ם[ ובלא״ה הוא
דקדוק קלוש מאוד ראף אי קאי אאינשי דעלמא ולא על אברה׳]ם[ מ״מ י״ל דקאי על אותן
שנסעו מחייל לא״י שד,י׳]ה[ בדעתם כבר ללכת ונתעצלו דתלינן הסיבה בעון ההתרשלות ואינו
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מונה אלא משעת ביאתו לא״י או דקאי על בני א״י הנוםעי׳]ם[ לח״ל ובדעת׳]ם[ לחזור ונשאו
נשי׳]ם[ בח״ל אבל לא לאנשי ח״ל הקובעי׳]ם[ דירתם שמה וכמ״ש הרא״ש דלא מםתבר
להורות כן שיבטל אדם מפ״ו בםברא רעועה כזה ואין להאריך לפע״ד כםתיר׳]ת[ דברי
הפוםקי']ם[ הדל שלא הועלה דעתם לזכרון בםפרי הש״ע והאחרוני׳]ם[.
ומה שצידד בםוף דבריו להתיר חר״ג לנרש בע״כ אין דעתי מםכמת עמו בזה למעשה כי
הגע בעצמך דא״כ הלא טוב טוב הדבר להתיר לו לישא אשה אחרת כמעשה שנעשה זה איזה
שני׳]ם[ עם חידוע מברלין ואף שבחיבורי עא״ר ]עצי ארזים[ םי׳ א׳ ס״ק י״ג כתבתי ע״פ
חםברא דיותר טוב לעבור על חרם זה דגירושי׳][[ בע״כ שאינו עובר אלא פ״א משא״כ לשאת
אשה על אשתו שהוא באיסור כל ימיו מ״מ קשה הדבר לפםוק נגד דעת הרמ״א דמשמע
להדי׳]א[ מהגה׳]ה[ ראשונ׳]ה[ שבסעיף יו״ד ממ״ש שם ובמקום שאין הראשונ׳]ה[ וכוי או
שהוא מן הדין לגרשה ואינה רוצה לקתת גט ממנו יש להקל להתיר לו לישא אשה אחרת וכוי
אלמא דחרם זה איננו חמור בגירושי׳]([ בע״כ כדמוכח נמי מכמה קולות שנאמרו שם בש״ע
בתרם זה לישא אשה על אשתו ,ויעיין נא רפ״מ הרב תנ״ל את אשר כתבתי בחיבורי הנ״ל
שמה ובפרט בעובדא הנ״ל שהבאתי תשוב׳]ת[ הרב המתיר מנוחתו כבוד שלא התיר שמה
אלא בשהה יו״ד שני׳]ם[ וגם בדעתו ללכת לא״י והיא אינה רוצה שאז יכול לגרש שלא
מדעתה וע״ר ממ״נ משמע דבשהה לחוד אין מתירי׳]ן[ לכן לא לבד שאינו נראה לפע״ד
לעשות מעשה ע״י כפיי׳]ה[ ,אף גם מה שמםיי׳]ם[ רפ״מ הרב נר״ו מה שיכול לעשות לפייס
אשתו לגרשה מדעתה וכוי נראה בנדון זה שאין לייעצו על ככה כי מאשר לא הי׳]ה[ מקפיד
האיש הלזה לקחת אשה הםמוכ׳]ה[ לארבעי׳]ם[ שנה נראה בעליל שלא חי׳]ח[ חושש כ״כ על
מצות פו״ר וקרוב הדבר שלםבח אחרת הוא מתגולל עלי׳]ה[ וילט פניו באדרת מצוה למען
כחש מגמותיו ואפשר שבכלל שנאוי המשלה אות׳]ה[ אך אינני יבול לדון על זה מאשר לא
נודע לי משפט האיש ומעשחו אם זך ואם ישר פעלו ביתר מעלליו אז אין לחושדו על ככה
והוא למראח עיניו ישפוט בזה.
צער לי מאוד אשר לא אוכל למלאות בקשתו בדבר הרבנות במדינת ברייט מאשר כבר קדמוהו
חכם אחר ממיודעי אשר כתבתי עבורו למנהיגי מרינה הנ״ל ,אף שהדבר שקול מאוד כי גם לזה גם לו
לא יהי׳]ה[ מאשר כפי הנשמע עדיין הדבר רחוק הרבה מאוד ,וגם למדינת ווירצבורג כבר כתבתי
והעליתי לזכרונם עור חכם אחר ממיודעיי אבל אם יגיע לאזני רפ׳׳מ הרב נר״ו שיעלה על דעת מנהיגי
מדינת אנשבאך לבחור להם רב ומורח אז בל אמנע לעשות כמבוקשו ולהצהיר םהרותי עליו שראוי
הוא לאותו איצטלא ובזה תנוח דעתו הרמה כחפצו וכחפץ רחימו הד״ש בנ״ע
הק׳ נח חיי׳ צבי בן מו״ה אברה׳ מאיר ברלין זצללה״ה חק״ק מגנצא והגלילות יע״א
אם יש את נפשו להשיב על דבריי הנ״ל הנאמרי׳]ם[ בהשקפה ראשונה ימחול לצוות על א׳
מהעומדי׳]ם[ לפניו להעתיק כתבי הלזה ,כי הדבר נחוץ לשלוח איגרתי הלזה שלא הי׳]ה[ בירי
להעתיקו כראוי.
שעל הכתב :תשו׳]בה[ מהגאון המפורם׳]ם[ מה״ר נ״ח צבי אב״ד דק״ק אח״ו דל בעודנו יושב
בק״ק מענץ ואנכי יושב בק״ק שנאטיך והמדי׳]נה[ במדינת אשכנז
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